
OBEC MILOSLAVOV

Zverejnenie zámeru
prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Miloslavov v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
v súlade s čl. 6 bod 6.8 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia obce Miloslavov č. 1/2020 v znení dodatkov zverejňuje 
zámer prenajať majetok obce nasledovne:

Obec Miloslavov je výlučný vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností evidovaných Správou katastra Senec na LV č. 440, 
katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to parcela reg. „C“ KN č. 355/1, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1.336 m2.

Predmetom nájmu má byť časť nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Miloslavov špecifikovaná vyššie, a to 
v rozsahu 1,83 m2 (ďalej ako „Predmet nájmu").

Účelom nájmu je umiestnenie, prevádzkovanie, servis a obmena samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu 
zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré nájomca ako podnikateľ v oblasti prepravných služieb ponúka (ďalej len 
„ZBox“). Jedná sa o 4 stĺpcový box.

Nájomca: Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999. 
Prenajímateľ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948.
Doba nájmu: neurčitá s možnosťou výpovede.
Nájomné: 50,00 - eur/mesiac, splatné 2 x ročne.
Náklady na elektrickú energiu: fakturované za skutočne spotrebovanú energiu, splatné 2 x ročne.

Jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku obce do dočasného užívania v dôsledku existencie dôvodov hodných 
osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 
ustanovení čl. 6 VZN č. 1/2020 v platnom znení.
Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa je podpora obce Miloslavov realizovať podnikateľské projekty verejnoprospešného 
charakteru na území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako samotný 
prínos podnikateľského projektu.

Spôsob zverejnenia: intemetová stránka obce: www.miloslavov.sk a úradná tabuľa obce.

Doba zverejnenia: 15 dní
O prenechaní Predmetu nájmu z vyššie uvedených dôvodov rozhodlo obecné zastupiteľstvo zákonom vyžadovanou 
kvalifikovanou väčšinou dňa 08.09.2022 uznesením č. 123.
Po uplynutí doby zverejnenia bude predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom zmluva o nájme.

V Miloslavove, dňa 16. 9. 2022

Vyvesené dňa: 16. 9. 2022

Zvesené dňa: 3. 10. 2022

z
Milan Baďanský 

starosta obce
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